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POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 90 ust. I i 8 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 lIdost~pnianiu informacj i 
o srodowisku i jego ochronie, lIdziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddziaiywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.), zwanej dalej "ustaw~ oos", 
w zwi~zku z art. 106 § I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania adm inistracyjnego 
(Dz. U. z 2018 1'. poz. 2096, ze zm.), zwanej dalej "Kpa", w zwi~zku z ponownym post~powaniem 
w sprawie oceny oddziaiywania na srodowisko przeprowadzanym dla przedsi~wzi~cia pn.: " budowa 
drogi S7 Olsztynek (S5 1) - Pl0/1sk (SIO) ode. Strzegowo - Pienki" 

uzgadniam realizacj~ przedsi~wzi~cia i okreslam nast~pujllce warunki: 

1. Na eta pic realizacji i eksploatacji przedsi~wzi~cia naleiy podjllc nast~pujllce dzialania 
i dopelnic poniiszych warunkOw: 
1.1. Urzljdzenia systemu odwodnienia drogi, w szezeg61nosei rowy przydrozne, studzienki 

kanalizaeyjne i deszezowe wykonac tak, aby nie stanowiiy pulapek dla zwierzljt (zabezpieezyc 
przez dost~pem zwierz~t). 

1.2. Zdj~eie wierzehniej warstwy gleby wykonac bezposrednio po kontroli terenu na obeenosc 
zwierz~t lub ieh kryj6wek. Usuni~eie warstwy urodzajnej gleby spryzmowac. 
Po zakonczen ill prae teren oczyseic z pozostalosei po praeaeh budowlanyeh (gruz, odpady, 
itp.) oraz przeprowadzic praee rekliitywacyjne pokrywy glebowej i dokonac odblldowy 
biologieznej poprzez humllsowanie i obsianie wybranyeh nawierzehni. 

1.3. Praee rozbi6rkowe poprzedzic kontrol~ na obeenosc zwierzljt. 
IA. Praee zwiljzane z rozbi6rklj ziemianek naleiy prowadzic pod nadzorem przyrodniezym 

w okresie poza hibernaejlj nietoperzy Ij. od 15 marea do 15 pazdziernika. Przed ieh likwidaej~ 
nalezy dokonac ieh sprawdzania pod k~tem wyst~powania w nieh nietoperzy. 

1.5. Inwestyej~ nalezy objljc nadzorem przyrodniezym, kt6ry powinien: 
- prowadzic kontrole terenu pod k~tem stwierdzenia obeenosei zwierz~t Ilib ieh kryj6wek, 

zar6wno przed rozpoez~eiem ziemnyeh prae przygotowawezyeh (w tym 
np. odhumusowanie), jak i na etapie realizaeji przedsi~wzi~eia (w szezeg61nosei wykopy 
budowlane), dostosowujljc zakres i ez~stotliwosc kontroli do biologii gatllnk6w 
poszezeg61nyeh grup zwierzljt oraz warllnk6w pogodowyeh. W przypadku stwierdzenia 
obeenosei zwierzljt zapewnic im mozliwosc przemieszezania si~ poza obszar obj~ty 

robotami budowlanymi Ilib dokonac przeniesienia zidentyfikowanyeh osobnik6w na 
optymalne dla danego gatllnkll siedliska; 

- wskazywac konieeznosc wprowadzenia zabezpieezen realizowanyeh na plaell blldowy 
system6w i wykop6w mog~eyeh stanowic antropogeniezne pulapki dla zwierzljt 
(np. ogrodzenia, pochylenie przeeiwdzialajljce uwi~zieniu , przykrywanie studzienek, 
wpllst6w); 

- wskazywac konieeznosc zastosowania ogrodzen tymezasowych ehroni~eyeh przed 
dostaniem si~ plaz6w i innyeh drobnyeh zw ierz~t na plae blldowy, a w przypadkll 
stwierdzenia takiej konieeznosei okreslic rodzaj, wymiary, miejsee i ezas ieh 
fllnkejonowania oraz nadzorowac ieh wykonanie i stan; 



- prowadzie nadzor nad wykonaniem wygrodzen stalych (docelowych) w zakresie rodzaju, 
wymiarow oraz lokalizacji; 

- nadzorowae proces wycinki drzew i krzewow, w tym przeprowadzie inspekcjy na obecnose 
ptakow i ssakow oraz ich siedlisk w rejonie wycinki, jak rowniez zapewnie zabezpieczania 
drzew i krzewow przewidzianych do pozostawienia; 

- egzekwowae, doprecyzowae i ewentualnie modyfikowae metody (w tym technologiy 
i harmonogram) oraz tenniny poszczegolnych prac z uwzgll'dnieniem zmian sezonowych 
por roku i warunkow pogodowych, w tym temperatury; 
na biezqco okreslae zagrozenia dla przydroznych elementow srodowiska i wprowadzae 
dzialania zaradcze lub naprawcze. 

1.6. Przebudowywane odcinki linii elektroenergetycznych sredniego napiycia wykonywae jako 
kablowe lub zaprojektowae z uwzglydnieniem rozwiqzan minimalizujqcych porazenia ptakow 
(np. przenoszenie elementow niebezpiecznych takich jak rozlqczniki, odlqczniki, mostki na 
bocznq czyse slupa lub ponizej poziomu poprzecznika, izolatory wiszqce, oslony na 
uchwytach itp.). 

1.7. Odpady niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne powstajqce na etapie eksploatacji 
inwestycji naleZy bezposrednio (bez magazynowania) przekazywae uprawnionym podmiotom 
do zagospodarowania. 

1.8. Odpady niebezpieczne powstajqce na etapie realizacji i eksploatacji (w tym MOP i OUO) 
inwestycji magazynowae w zamkniytych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub 
kontenerach, odpomych na dzialanie skladnikow umieszczanych w nich odpadow 
zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, 0 utwardzonym podlozu 
miejscu (Iub winny sposob odizolowany od gruntu np. maty izolacyjne), zabezpieczonym 
przed wplywem warunkow atmosferycznych; odpady przekazywae uprawnionym odbiorcom; 
miejsca magazynowania odpadow niebezpiecznych nalezy oznaczye i zabezpieczye przed 
wstypem osob nieupowaznionych i zwierzqt; 

1.9. Odpady inne niz niebezpieczne na etapie realizacji i eksploatacji (w tym MOP i OUO) 
inwestycj i magazynowae selektywnie w zamykanych, szczelnych I oznakowanych 
pojemnikach, kontenerach, ewentualnie luzem (dla grupy 17 oraz odpadu 0 kodzie 20 02 01) 
w wyznaczonym, zadaszonym, 0 utwardzonym podlozu miejscu, zabezpieczonym przed 
wplywem warunkow atmosferycznych, a nastypnie poddawae odzyskowi lub 
unieszkodliwieniu przez uprawnione podmioty. 

1.10. Regularnie usuwae nagromadzone w urzqdzeniach podczyszczajqcych scieki 
zanieczyszczenia przez uprawnione podmioty. 

1.11. Przed odprowadzaniem wod opadowych i roztopowych do odbiornikow naturalnych 
zastosowae zbiorniki retencyjne, wyposazone w urzqdzenia oczyszczajqce. 

1.12. Zaplecze i bazy budowlane lokalizowae poza dolinami rzeki Wkry i innych ciekow 
powierzchniowych, w pozostalych przypadkach lokalizowae na terenie odpowiednio 
zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego - w niezbl'dnym 
zakresie i czasie. 

1.13. Obiekt OUD wyposaZye w separator substancji ropopochodnych oczyszczajqcy kieki 
przemyslowe powstajqce na terenie OUO przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitamej. 

2. W warunkach decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 
31 sierpnia 2011 r., znak: WOOS-II.4200.8.2011.JI, 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsiywziycia pu. rozhudowo drogi krajowej Nr 7 do parametrow drogi ekspresowej, na 
odcinku od km 225+100 do poczqtku ohwodnicy Plotiska (km 295+700) wedlug wariantu 41R, 
uchylouej w czysci i w tej cZysci orzekajqcej, a w pozostalej czysci utrzymanej decyzjq 
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 06 kwietnia 2012 r., znak: DOOS
idk.4200.57.2011.ew.21, a talde zmienionej decyzjq Generalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska z dnia 18 kwietnia 2017 r., znak: DOOS-OAII.4200.14.2016.ew.JSz.25, w czysci 
dotyczqcej omawianej inwestycji tj. od ok. km 35+470,85 do km 57+461,63 wprowadza siy 
nastypujqce zmiany: 
2.1. Pkt 2.3. otrzymuje brzmienie: "Prace budowlane w sqsiedztwie terenow objytych ochronq 

przed halasem (z wylqczeniem sytuacji wyjqtkowych np. prac wymagajqcych zachowania 
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ci,!gloSci robot) naleZy wykonywac wyl,!cznie w porze dziennej (w godz. 6.00 - 22.00) przy 
lIzycill maszyn blldowlanych 0 najmniejszej mozliwej mocy akllstycznej." 

2.2. Odst~puje si~ od brzmienia warunku 2.11 ; 
2.3. Odst~puje si~ od brzmienia warunku 2.12; 
2.4. Pkt 2.14. otrzymuje brzmienie "wycink~ drzew i krzewow prowadzic w miar~ mozliwosci 

poza sezonem I~gowym ornitofauny, tj. w okresie od kOI\ca sierpnia do konca lutego Illb w 
tym okresie, gdy nadzor ornitologiczny na drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzi 
ich zasiedlenia przez gatllnki chronione. W przypadku stwierdzenia wyst~powania gatunkow 
obj~tych ochron,! na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. 0 ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614, ze zm.), koniecznym b~dzie uzyskanie przewidzianych 
przepisami prawa stosownych decyzji derogacyjnych. Opcjonalnie mozna rozpocz'!c ploszenie 
ptakow przed rozpocz~ciem sezonu I~gowego ptakow, co uniemozliwi zalozenie gniazd 
w obszarze pasa drogowego, gdzie przewidziana jest wycinka drzew i krzewow"; 

2.5. Pkt. 2.20. otrzymuje brzmienie: "budki dla ptakow zawiesic w terminie do pierwszego 
okresu Iygowego ptakow odbywaj,!cego siy po przeprowadzeniu wycinki drzew i krzewow, 
w odleglosci mInImum 150 m od linii rozgraniczaj,!cych drogi, 
a w przypadku budek typu "D", minimum 300 m, w podanej nizej liczbie: 
2.20.1. budki dla kowalikow - 10 sztuk na wysokosci minimum 3,5 m, 3-4 budki/ha; 
2.20.2. budki dla pelzaczy - 10 sztuk na wysokosci minimum 3,5 m, 3-4 budki/ha; 
2.20.3. budki typu A - 40 sztuk powieszone na wysokosci minimuIn 3,5 metra, 3-4 budkilha; 
2.20.4. budki typu Al - 40 sztuk powieszone na wysokosci minimum 3,5 metra, 
3-4 budki/ha; 
2.20.5. budki typu B - 40 sztuk (powieszone na skraju lasu) na wysokosci minimum 3,5 m; 
2.20.6. budki typu C - 80 sztuk na wysokosci minimum 3,5 m; 
2.20.7. budki typu D - 5 sztuk pojedynczo w starych drzewostanach na wysokosc i minimum 
5 tn , 

oraz przeprowadzac ich coroczn'! konserwacjy. Szczegolow,! lokalizacj~ blldek naleZy ustalic 
w porozumicniu z N adlcsn ictwcm Dwuko-ly na ctapic rcalizacji inwcstycji"; 

2.6. Pkt. 3.1. otrzymuje brzmienie: "Wykonac ekrany akllstyczne w celu ochrony terenow 
narazonych na halas w nastypuj,!cych lokalizacjach: 

~azwa Kilometraz drogi ysokosc paneli z rona drogi Typ ekranu 
ekranu ekspresowej S-7 podwalin,! [m 1 

39+350 39+495 5 lewa pochlaniaj,!cy 

39+480 39+540 5 lewa pochlaniaj,!cy 

2 39+540 39+568 3 lewa pochlaniaj,!cy 

4 45+228 45+483 3 lewa pochlaniaj,!cy 

46+713 46+783 4,5 Prawa pochlaniajqcy 

5 46+783 46+903 5,5 Prawa pochlaniajqcy 

46+903 46+954 4,5 prawa pochlaniajqcy 

47+100 47+ 150 4,0 lewa pochlaniajqcy 

6 47+ 150 47+ 198 4,5 lewa pochlaniajqcy 

47+198 47+242 5,0 lewa pochlaniaj,!cy 

47+240 47+267 4,0 lewa pochlaniajqcy 

48+353 48+4 18 4,0 prawa pochlaniajqcy 

8 48+404 48+549 7,5 prawa pochlaniaj,!cy 

48+549 48+653 5,0 prawa pochlaniajqcy 
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49+123 49+203 4,0 prawa pochlaniajqcy 

9 49+203 49+403 6,0 prawa pochlaniajqcy 

49+403 49+454 4,5 prawa pochlan iajqcy 

10 49+603 50+051 2,5 lewa pochlan iaj'lcy 

50+675 50+753 3,5 lewa pochlaniajqcy 

II 50+753 50+923 6,5 lewa pochlan iaj'lcy 

50+923 51+052 4,5 lewa pochlan iajqcy 

51+052 51+228 2,5 lewa pochlaniajqcy 

51 +570 51+890 5,0 lewa pochlaniajqcy 

12 51 +890 52+056 3,5 lewa pochlan iajqcy 

52+056 52+550 2,5 lewa pochlaniajqcy 

13 51+752 51+954 2,5 prawa pochlaniajqcy 

52+753 52+807 4,5 prawa pochlaniajqcy 

52+807 52+853 6,5 prawa pochlaniaj'lcy 

14 52+853 53+003 7,5 prawa pochlan iajqcy 

53+003 53+068 5,0 prawa pochlaniajqcy 

53+068 53+170 2,0 prawa pochlaniajqcy 

15** 53+910 53+913 3 lewa pochlaniajqcy 

16 54+733 54+903 2,0 prawa pochlaniajqcy 

54+803 54+853 3,5 lewa pochlaniajqcy 

54+853 55+053 6,0 lewa pochlaniajqcy 

17 55+053 55+335 2,5 lewa pochlaniajqcy 

55+323 55+400 4,0 lewa pochlaniajqcy 

55+400 55+500 6,0 lewa pochlaniajqcy 

55+500 55+579 3,5 lewa pochlaniajqcy 

18 55+502 55+714 4,0 prawa pochlaniajqcy 

55+679 55+704 5,5 lewa pochlaniajqcy 

19 55+704 55+864 6,0 lewa pochlaniajqcy 

55+864 55+924 5,5 lewa pochlaniajqcy 

20 56+843 56+985 4,5 prawa pochlan iajqcy 

56+985 57+023 3,0 prawa pochlaniaj'lcy 

56+947 57+963 2,0 lewa pochlaniajqcy 

57+963 57+013 3,0 lewa pochlaniajqcy 

21 57+013 57+060 3,5 lewa pochlaniajqcy 

57+060 57+143 4,0 lewa pochlaniajqcy 

57+143 57+219 3,0 lewa pochlaniajqcy 
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1 57+219 1 57+238 1 2,0 I lewa I pochtaniajqcy 

"- ekran nr 15 na odcinkll od km 53+635 do km 53+913 jest realizowany jest zgodnie z 
decyzjq srodowiskowq, zaprojektowany na odcinku do km 53+91 0 b~dzie realizowany na 

Dodstawie odr~bnej decyzji 0 zezwoleniu na realizacj~ inwestycji drogowej 

2.7. Odst~puje si~ od brzmienia warunku 3.3.; 
2.8. Pkl. 3.7. otrzymuje brzmienie: "Wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych, 

drogowych odprowadzac za pomocq rowow trawiastych otwartych; w miejscach plytkiego 
wyst~powania wod gruntowych zastosowac uszczelnione rowy; W miejscach wysokich 
nasypow, lqcznic i obiektow mostowych, skrzyzowaJl wysokosciowych zastosowac szczelnq 
kanalizacj~ deszczowq." 

2.9. Pkt 3.9. otrzymuje brzmienie: "Budow~ zbiornikow retencyjnych, infiltracyjnych 
i kompensacyjnych: w nast~pujqcych lokalizacjach (w nawiasie kilometraz wg koncepcji 
programowej): 

3.9.1. Zbiorniki retencyjne i infiltracyjne w km: 
- ZR-5 '- zbiornik retencyjny szcze lny w km drogi 39+ I 00 po lewej stronie drogi; 
- ZR-6 '- zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 39+480 po prawej stronie drogi, 
- ZR-7 '- zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 40+350 po lewej stronie drogi, 
- ZR-8 ' - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 41+750 po lewej stronie drogi, 
- ZR-9 ' - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 43+ 100 po prawej stronie drogi, 
- ZR-II ' - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 43+450 po prawej stronie drogi, 
- ZR-12 ' - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 45+410 po lewej stronie drogi, 
- ZR-16 - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 48+470 po lewej stronie drogi, 
- ZR-17 '- zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 48+550 po lewej stronie drogi, 
- ZR-21 - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 50+800 po prawej stronie drogi, 
- ZR-23 - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 52+050 po lewej stronie drogi, 
- ZR-24 - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 52+380 po prawej stronie drogi, 
- ZR-27 - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 54+300 po prawej stronie drogi, 
- ZR-28 - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 54+650 po prawej stronie drogi, 
- ZR-29 '- zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 54+850 po lewej stronie drogi, 
- ZR-30 ' - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 57+000 po prawej stronie drogi. 

• zbiorniki niedost~pne dla zwierzql. 
3.9.2. Zbiorniki kompensacyjne: 
- ZR-13 - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 47+550 po lewej stronie drogi, 
- ZR-20 - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 50+480 po lewej stronie drogi. 

3.9.3. Zbiorniki lnfiltracyjne: 
- ZR- I '- zbiornik infiltracyjny w km drogi 35+620 po prawej stronie drogi. 

• zbiorniki niedost~pne dla zwierzql." 
2.10. Pkt. 3.11.5 otrzymuje brzmienie: "km (36+870) - przejscie dolne. Minimalne wymiary 

przestrzeni dost~pnej dla migracji zwierzqt pod obiektem: szerokosc 20 m, wysokosc 5 m. 
Dodatkowo zachowany wspolczynnik wzgl~dnej ciasnoty c2:1,5. Brak drog dojazdowych 
w swietle i sqsiedztwie przejscia. W swietle przejscia, na szerokoki nie wi~kszej niz 
1/3 przejscia dopuszcza si~ umiejscowienie drogi pozarowej 0 nawierzchni gruntowej Ilib 
twardej nieulepszonej, nie wyposazonej w bariery energochlonne, rowy drogowe 0 stromych 
skarpach (0 nachylenill >1:2) lub inne elementy wyposazenia mogqce utrudniac migracj~ 
(w nawiasie kilometraz wg koncepcji programowej)"; 

2.11. Pkt. 3.13. otrzymuje brzmienie "w cz~sci dotyczqcej odcinka Strzegowo - Pienki przejscia 
dla malych zwierzqt w nast~plljqcych lokalizacjach i 0 okreslonych ponizej parametrach 
(w nawiasie kilometraz wg koncepcji programowej): 

3.13.1. Przejscia suche (niezespolone z ciekami) dla : 
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- malych ssakow: PZM - 41.1 - km (40+920); PZM - 45.8 - km (45+770,85); PZM -
47.1 - km (47+070,85); 
malych ssakow i plazow: PZMp - 49.1 - km (49+070,62) i PZMp - 49.la -
km (49+070,62) - 1+718,92 Oz3-odcinek I; PZMp - 52.8 - km (52+720) i PZMp-
52.8a - km (52+720) - 3+474,61 Oz3-odcinek 2; 
pkt 3.13.1 tiret trzecie - uchyla si<;; 

3.13.2. Przejscia zintegrowane z ciekami wodnymi dla: 
malych ssakow i plazow: PZMp - 38.9 - km (38+949,95); PZMp - 40.2 -
km (40+232,50), PZMp - 41.5 [0.8 Unierzyz] - km (41+488,29) [0+805,38 
OP 2386W]; PZMp - 43.3a km (43 +272,39) [0+280,73 OS II]; PZMp - 43 .3 
km (43+264,07), PZMp - 43.3b km (43+250,79) [0+332,67 OS 12]; PZMp - 48.1 
[1.2 dk 60] - km (48+070,38) [1 +233,50 OK nr 60] (w<;zel Glinojeck); PZMp - 48.4 
[0.4 dk 60] - km (48+409,73) [0+300 OK nr 60] (w<;zel Glinojeck); PZMp - 48.6 
[0.1 I~cznicy] km (48+639,43) [0+ 117,99 L4 w. Glinojeck]; PZMp - 50.6 -
km (50+638) i PZMp - 50.6a - km (50+638) [1 +368,76 Oz3-odcinek 2]; PZMp - 51.2 
- km (51+207) i PZMp - 51.2a - km (51+207) [1+949,81 Oz3 - odcinek 2]; PZMp -
52.2 - km (52+238) i PZMp - 52.2a - km (52+238) [3+002,57 Oz3 - odcinek 2]; 
PZMp - 54.4 - km (54+420) i PZMp - 54.4a - km (54+420) [I +586,79 Oz3 - odcinek 
3], 
plazow: PZp - 48.0 [0.3 droga zbiorcza] - km (47+979,60) [0+269,82 Oz3 -
odcinek I]"; 

2.12. do pkt 3.16 dodaj<; punkt 3.16.8 w brzmieniu: "dopuszcza si<; rezygnacj<; z zastosowania 
plotkow naprowadzaj~cych w nast<;puj~cych odcinkach: 

- od km 49+120 do km 49+455 po stronie prawej ; 
- od km 52+750 do km 52+830 po stronie prawej ; 
- od km 39+370 do km 39+520 po stronie lewej; 
- od km 50+675 do km 50+850 po stronie lewej; 
ze wzgl<;du na projektowane ekrany akustyczne" . 

2.13. Pkt 3.22 otrzymuje brzmienie "Nasadzenia zieleni musz~ uwzgl<;dniac w doborze wyl~cznie 
gatunki rodzime, wyst<;puj~ce w danym zbiorowisku roslinnym, biorqc takZe pod uwag<; 
uwarunkowania siedliskowe, techniczne, wskazania zwi~zane z architekturq krajobrazu 
i ochron<; zabytkow, jak rowniez wymogi bezpieczenstwa. NaieZy wykluczyc nasadzenia 
drzew i krzewow posiadaj~cych owoce ch<;tnie zjadane przez wiele gatunkow ptakow takich 
jak: jarzqb szwedzki, gf6g, bez czarny itp. Oopuszcza si<; zastosowan ie gatunkow rodzimych 
i ich odmian dostosowanych do warunkow gruntowo-wodnych w pasie drogowym, gatunkow 
rodzimych owocuj~cych, atrakcyjnych dla zwierz~t na przejsciach dla zwierzqt jako element 
przywabiajqcy do przejsc, gatunkow obcych nieinwazyjnych w nasadzeniach na rondach oraz 
przy oslonach przeciwolsnieniowych, ekranach akustycznych i ekranach akustycznych -
ziemnych, zlokalizowanych na koronie drogi lub w jej bezposrednim sqsiedztwie 
w przypadku, gdy rodzime gatunki nie tolerujq trudnych warunkow panujqcych w otoczeniu 
drog 0 dUZym nat<;zeniu ruchu". 

2.14. Pkt 4.1. otrzymuje brzmienie: "Wykonac przygotowac i wdroZyc program monitoringu 
srodowiska dotycz~cy halasu oraz wykonac monitoring w zakresie oceny skutecznosci 
zastosowanych srodkow ochronnych 1j. badan st<;i:enia zanieczyszczen na wylotach 
odprowadzajqcych wody opadowe i roztopowe z drogi do odbiornikow " ; 

2.15. Pkt 5.1. otrzymuje brzmienie: "Na inwestora naklada si<; obowiqzek wykonania analizy 
porealizacyjnej w zakresie emisji halasu w terminie 12 miesi<;cy od dnia oddania 
przedmiotowej inwestycj i do uzytkowania i przedstawienia jej wynikow odpowiedniemu 
organowi w terminie 18 miesi<;cy od dnia oddania drogi do uZytkowania. 

Analiza porealizacyjna w zakresie pomiarow halasu w srodowisku wtnna obejmowac 
nast<;pujqce punkty pomiarowe: 
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Punkt 
Kilometraz drogi Strona drogi 

pomIarowy 

l A 37+893 Prawa 

lB 38+268 lewa 

2 38+518 lewa 

3 39+464 lewa 

4 39+587 lewa 

5 41+983 lewa 

7 42+966 prawa 

9 44+896 prawa 

11 45+346 lewa 

13 46+824 prawa 

14 47+218 lewa 

19 48+494 prawa 

22 49+319 prawa 

25 49+955 lewa 

26 50+841 lewa 

33 51+954 lewa 

36 52+443 lewa 
_ . 

37 52+676 lewa 

38 52+921 prawa 

41 53+740 lewa 

42 54+825 prawa 

43b 55+035 lewa 

45 55+439 lewa 

46 55+622 prawa 

47 55+816 lewa 

48 56+951 prawa 

49b 57+027 lewa 

49c 57+096 lewa 

W przypadku niedotrzymania standard6w jakosci srodowiska naleZy zastosowac odpowiednie 
zabezpieczenia (np. podwyzszenie juz zrealizowanych ekran6w akustycznych). Jezeli nie 
b,dzie mozliwosci technicznych, technologicznych i organizacyjnych, by zapobiec 
ewentualnym przekroczeniom dopuszczalnych poziom6w halasu, naleZy podj~c dzialania 
maj~ce na celu utworzenie obszaru ograniczonego uZytkowania. " 

2.16. Pkt. 2.2.1. otrzymuje brzmienie: "granicami i s~siedztwem Gl6wnego Zbiornika W6d 
Podziemnych (GZWP) nr 215 Subniecka Warszawska za wyj~tkiem przypadk6w, w kt6rych 
uniemozliwiloby to prowadzenie prac przy realizacji przedsi,wziycia. W przypadku 
koniecznosci realizacji prac na ww. terenie, miejsca magazynowania material6w budowlanych 
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substancji chemicznych, mleJsca postoju i konserwaeji maszyn budowlanych oraz srodkow 
transportu nalery odpowiednio zabezpieezyc poprzez zastosowanie warstw oehronnych, 
izoluj'leych srodowisko gruntowe. Zaplecza budowy w miej scach gdzie b,d'l parkowane 
pojazdy i maszyny budowlane nalery odpowiednio zabezpieczy6 by unika6 przenikania 
zanieczyszczen pochodz'lcych z wyplukiwania materialow stosowanych do budowy 
i wyeiekow z maszyn do wod powierzchniowych i podziemnych np. poprzez rozlozenie 
nieprzepuszczalnych mat." 

3. W warunkach decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 18 kwietnia 
2017 r., znak: DOOS.OAII.4200.14.2016.ew.JSz.25, w cz~sci dotycz'lcej omawianej 
inwestycji tj . od ok. km 35+470,85 do km 57+461,63 wprowadza si~ nast~puj'lce zmiany: 

3.1. odst,puj, si, od brzmienia warunku 3.23.3. 

UZASADNIENIE 

W dniu 7 grudnia 2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie (zwanego 
dalej " Regionalnym Dyrektorem") wplyn'll wniosek Wojewody Mazowieckiego, znak: 
WI·II.7820. 1.5.201 8.AC, 0 uzgodnienie warunkow realizacji inwestycji dla przedsi,wzi,eia pod 
nazw'l: "budowa drogi S7 Olsztynek (S5l) - PIOlisk (SlO) ode. Strzegowo . Pienki ". Do 
przedmiotowego wniosku zal'lczono: 

kopi, wniosku z dnia 26 marca 2018 r. Generalnego Dyrektora Drog Krajowyeh i Autostrad 
z siedzib'l w Warszawie, reprezentowanego przez Pelnomoenika . Pana Andrzeja Wiszowatego, 
o zezwolenie na realizacj, przedmiotowej inwestycji drogowej 
kopi, korekty wniosku z dnia 21 listopada 2018 r. Generalnego Dyrektora Drog Krajowyeh i 
Autostrad z siedzib'l w Warszawie, reprezentowanego przez Pelnomocnika . Pana Andrzeja 
Wiszowatego, 
o zezwolenie na realizacj, przedmiotowej inwestyeji drogowej ; 
kopi, deeyzji Regionalnego Dyrektora Oehrony Srodowiska w Warszawie z dnia 31 slerpllla 
2011 r., znak: WOOS·l1.4200.8.2011.JI· zwanej dalej "deeyzj'l srodowiskow'l"; 
kopi, deeyzji Generalnego Dyrektora Oehrony Srodowiska z dnia 06 kwietnia 2012 r., znak: DOOS· 
idkA200.57.2011.ew.2l , uchylaj'lcej w cz,sei "deeyzj<; srodowiskow'l", a w pozostalej ez<;sci 
utrzymuj'leej j'l w moey; 
kopi, deeyzji Generalnego Dyrektora Oehrony Srodowiska z dnia 18 kwietnia 2017 r. , 
znak: DOOS·OAII. 4200.14.2016.ew.JSy.25, zmieniaj'leej "deeyzj<; srodowiskow'l"; 
kopia postanowienia Regionalnego Dyrektora Oehrony Srodowiska z dnia 26 wrzesnia 20 II r., 
znak: WOOS·11.4200.8.2011.JL prostuj'lcego oezywist'l omylk<; w deeyzji srodowiskowej; 
kopia postanowienia Regionalnego Dyrektora Oehrony Srodowiska z dnia 26 pazdziernika 2018 r. , 
znak: WOOS·II.420A35.2018.JK.2 odmawiaj'leego wszez<;eia post,powania w przedmioeie 
wydania deeyzji 0 srodowiskowyeh uwarunkowaniaeh; 
raport 0 oddzialywaniu przedmiotowego przedsi<;wzi,eia na srodowisko (zwany dalej "raportem 
oos"); 
uzupelnienie w postaei aneksu nr I do rapOltu oos. 

Z materialu dowodowego zgromadzonego w sprawie, w tym rapOltu oos wraz z aneksem, wynika, ze 
wi,kszosc warunk6w zawartych w deeyzji srodowiskowej zostala uwzgl<;dniona w projekcie 
budowianym dla wnioskowanego przedsi<;wzi,eia. 

W niniejszym postanowieniu doprecyzowano poprzednie . zawarte w deeyzji srodowiskowej . oraz 
okreslono dodatkowe warunki realizaeji inwestyeji wynikaj'lce z przeprowadzonej analizy raportu oos 
i jego uzupemienia oraz odst'lpiono od niekt6ryeh warunkow deeyzji srodowiskowe. Zdaniem 
Regionalnego Dyrektora lIzgodnienie takieh wlasnie warunkow zapobiegnie wyst<;powanill 
negatywnyeh oddzialywan na srodowisko (w tym na zdrowie i ryeie ludzi) Illb ograniczy ieh skal, w 
mozliwie najwi, kszym stopniu. 

W ramaeh prowadzonego post<;powania Regionalny Dyrektor pismem z dnia 18 grudnia 2018 r. , 
znak: WOOS·IIA 222.2 1.2018.DF, wyst'lpil do Dyrektora Regionalnego Zarz'ldll Gospodarki Wodnej 
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w Warszawie 0 wydanie opmll oraz plsmem z dnia 18 grudnia 20 18 r., znak: WOOS-
11.4222.21.20 18.DF.2, wyst~pil do Panstwowego Wojew6dzkiego Inspektora Sanitamego 
w Warszawie (zwanego dalej "PWIS")o wydanie opinii . Na ww. wyst~pienia Dyrektor Regionalnego 
Zarz~du Gospodarki Wodnej w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
(zwanego dalej "RZGW") w dniu I I stycznia 2019 r. wydal opmle;, 
znak: WA.RZS.436.1.898.2018.BW, a PWIS wydal opin ie; w dniu 18 stycznia 20 19 r. , 
znak: ZS.9022.2025.2018 PK. W dniu 5 marca 2019 r. wplyne;lo uzupelnienie w postaci aneksu nr I 
Wojewody Mazowieckiego, znak: WI-II.7820.1.5.2018.AC. W zwi~zku z powyzszym, Regionalny 
Dyrektor przekazal ww. uzupelnienie pismem z dnia 28 marea 2019 r. , znak: WOOS-
1l .4222.21.2018.DF.5, do RZGW oraz pismem z dnia 28 marea 2019 r. , znak: WOOS-
11 .4222.21.20 18.DF.6, do PWlS, jednoczesnie wnosz~e 0 wydanie opinii. Na ww. pismo PWIS wydal 
opin ie; w dniu 15 kwietnia 20 19 r. , znak: ZS.9011.459.20 19 PK, natomiast RZGW wydal opinie; z dnia 
25 kwietnia 2019 r. , znak: WA.RZS.436.1.898.20 18.RZGW.BW.2. 

Pismem z dnia 7 maja 2019 r. , znak: WOOS-II.4222.2 1.201 8.DF.7, Regionalny Dyrektor wyst~pil do 
Wojewody Mazowieckiego, jako organu wlasciwego w sprawie wydania decyzji 0 zezwoleniu na 
realizacje; inwestycji drogowej dla przedmiotowej inwestycji, 0 zapewnienie mozliwosei udzialu 
spoleczenstwa w poste;powaniu w trybie art. 33-36 i 38 ustawy ooS. Zawiadomienie Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 20 maja 2019 r. , znak: WI-II.7820.1.5.2018.AC, informuj~ce 

o rozpoeze;ciu udzialu spoleczenstwa wplyne;lo do Regionalnego Dyrektora w dniu 24 maja 20 19 r. 

Pismem z dnia 8 lipea 2019 r. (data wplywu w dniu 15 lipea 2019 r.), znak: 
WI-II.7820.1.5.20IS.AC, Wojewoda Mazowiecki przekazal Regionalnemu Dyrektorowi kopie 
otrzymanyeh uwag w trakeie trwania udziahl spoleczenstwa. 

Informacje 0 tym, w jaki spos6b uwagi i wnioski zlozone w trakeie udzialu spoleczellstwa zostaly 
wzie;te pod uwage; oraz w jakim zakresie zostaly one uwzgle;dnione zawiera zamieszezona ponizej 
tabela. 

Trese uwal!i lub wniosku I Stanowisko orl!anu 
1. Wiktor Kotiuk reprezentuj'lcy Barbary i Pawla Kostun 
1.1. Wniosek zaskarzaj~cy decyzje; 0 Regionalny Dyrektor informuje, ze kwestie 

zezwoleniu na realizacje; inwestycji podnoszone w ww. wn iosku przekraezaj~ kompetencje 
drogowej dla przedmiotowego Regionalnego Dyrektora okreslone przepisami ustawy 
przedsie;wzie;cia z uwagi na oos w zakresie ocen oddzialywania przedsie;wzie;eia na 
niezgodnose z przepisami prawa oraz srodowisko i me s~ przedmiotem rozpoznama 
wn iosek 0 uchylenie ww. decyzj i. w prowadzonym przez ten organ poste;powaniu. 

Trese nmleJszego postanowienia przygotowano w oparciu 0 informaeje zawal1e 
w zgromadzonym materiale dowodowym, opinie PWIS oraz RZGW, a taboe wykorzystano wiedze; 
i doswiadczenie organu w zakresie ochrony srodowiska. 

Uwzgle;dniono w caloSci pkt 1,2, 3,5,6. i 7. opinii RZGW w pkt 1.11 , 1.12, 1.13., 2.8, 2.9,2.14 
senteneji niniejszego postanowienia wskazuj~e m.in. na koniecznose wdrozenia odpowiednich prae 
zwi~zanych z wodami opadowymi i roztopowymi. W dn iu 2 czerwea 20 19 r. utraeilo moc 
rozporz~dzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunk6w, jakie naleZy 
spelnie przy wprowadzan iu sciek6w do w6d lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg61nie 
szkodl iwych dla srodowiska wodnego (Oz. U. z 2014 r. poz. 1800), w zwi~zku z czym warunek 4., 
zawarty w opinii RZGW, nie zostal uwzgle;dniony w sentencji niniejszego postanowienia. 

Warunek okreslony w pkt 1.1. sentencji niniej szego postanowienia d0tyezy zabezpieezenia urz~dzell 
systemu odwodnienia drogi co ograniczy smiertelnose drobnyeh zwierz~t na etapie eksp loatacj i. 

W celu prowadzenia wlasciwej gospodarki odpadowej w pkt 1.7., I.S. , 1.9. i 1.10. sentencji 
niniej szego postanowienia wskazano odpowiednie warunki. 
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Faza realizacji oddzialywae b~dzie na male zwierz~ta m.m. na skutek zdj~cia humusu wraz 
z porastaj~c~ go roslinnosci~. W wyniku prowadzenia tego typu prac moze dojse 
do przypadkowego usmiercenia pojedynczych osobnikow, ktore nie zd~i~ si~ wycofae poza obszar 
prowadzonych dzialan. Wlasciwe przeprowadzenie ww. prac umozliwi ucieczk~ poszczegolnym 
osobnikom z terenu robot lub ich identyfikacj~ i przeniesienie z dala od frontu robot. Zebranie 
wierzchniej warstwy ziemi i jej wlasciwe zdeponowanie umoiliwi jej pMniejsze wykorzystanie do 
prac rekultywacyjnych, co przyspieszy powrot srodowiska do rownowagi (pkt. 1.2 niniej szego 
postanowienia). 

Budowa drogi na przedmiotowym odcinku wi~z~ si~ z koniecznosci~ przeprowadzenia rozbiorki 
obiektow budowlanych, w tym ziemianek, mog~cych stanowie potencjalne sied lisko niektorych 
gatunkow ptakow lub ssakow. W zw i~zku z powyzszym, przed podj~ciem prac rozbiorkowych, 
nakazano przeprowadzenie kontroli, ktorej wyniki pozwol~ na podj~cie stosownych dzialan w zakresie 
ochrony zwierz~t (pkt. 1.3. i IA. niniejszego postanowienia). 

W fazie budowy moze dochodzie do wielu negatywnych oddzialywan, w tym do przypadkowego 
zabijania zwierz~t na placu budowy i na drogach dojazdowych. Wykopy budowlane i infrastruktura 
towarzysz~ca drodze mog~ stae si~ pulapk~ dla zwierz~t. Obj~cie inwestycji nadzorem przyrodniczym, 
o ktorym mowa w warunku 1.5. sentencji niniejszego postanowienia umozliwi wlasciw~ realizacj~ 
inwestycj i oraz ograniczy straty w srodowisku przyrodniczym, w tym smiertelnose zwierz~t. 

Linie elektroenergetyczne, w szczegolnosci sredn iego napi~cia, mog~ sprzyjae wzrostowi 
smiertelnosci ptakow na skutek porazenia pr~dem. W zwi~zku z powyzszym, uwzgl~dniaj~c zasad~ 
przezornosci, w warunku 1.6. sentencji niniejszego postanowienia nakazano przy projektowaniu linii 
elektroenergetycznych uwzgl~dnie odpowiednie rozwi~zania minimalizuj~ce. 

Ze wzgl~dll na to, ze na etapie realizacji inwestycj i b,dzie prowadzony nadz6r przyrodniczy 
dopuszczono w punkcie 2A. sentencji niniejszego postanowienia mozliwose prowadzenia wycinki 
drzew i krzewow w innym tenninie pod warunkiem stwierdzenia braku gniazd i dziupli przez 
ornitologa. 

Na etapie opracowywania raportu oos, w ramach ponownej oceny, wyst~piono do wlasciwych 
Nadlesnictw w sprawie uzyskania infonnacji na temat koniecznosci instalacji budek dla ptakow. 
Jedynie Nadlesnictwo Dwukoly stwierdzilo tak~ koniecznose i okreslilo ilose budek do wywieszenia, 
kt6re to okreSlono w punkcie 2.5. sentencji niniejszego postanowienia. 

Po wykonaniu obliczen zlewni zaprojektowanie zbiornikow retencyjnych 
w km: 38+189,50 (36+660) strona prawa, 39+489,50 (37+960) strona prawa, 40+359,50 (38+830) 
strona prawa, 44+979,50 (43+450) strona lewa, 48+819,50 (47+290) strona lewa, 49+079,50 
(47+550*) strona prawa, 49+739,50 (48+210*) strona lewa, 50+469,50 (48+940) strona lewa, 
50+839,50 (49+310) strona lewa, 53+029,50 (51+500*) strona lewa, niejest wymagane. Ze wzgl~du 
na fakt, ze zbiorniki byly dost~pne dla plazow, na obszarze przewidzianym pod zbiorniki 
przewidziano oczka wodne: OW-2, km (36+660), strona prawa, OW-3, km (37+900), strona prawa, 
OW-4, km (38+830), strona prawa, OW-IO, km (43 +450), strona lewa, OW-18, km (49+000), strona 
lewa, OW-19, km (49+300), strona lewa. 
Ze wzgl~du na funkcj, ppoi. zbiornikow: ZR-I , km (35+620*), ZR-5 , km (39+ 100*), ZR-6, km 
(39+480*), ZR-8, km (41 +750*), ZR- II , km (43 +450*), ZR-12, km (45+410*), ZR-30, km 
(57+000*), zmieniono na niedost~pne dla zwierz~t. 
Przesuni~cie zbiornik6w: ZR-5 , w km 39+100 0 30 m, ZR-6, w km 39+480 0 10 m, ZR-7 
w km 40+350 0 20 m, ZR-8 w km 41+750 0 10 m, ZR-9 w km 43+100 0 20 m, ZR-17 
w km 48+550 0 10 m, ZR-21 w km 50+800 0 30 m, ZR-23 w km 52+050 0 10 m, ZR-24 
w km 52+380 0 10 m, ZR-28 w km 54+650 0 10 m, ZR-29 w km 54+850 0 40 m, ZR-30 
w km 57+000 0 40 m, wynika z uszczeg610wienia rozwi~zan projektowych. 
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Zaprojektowano nowe zbiorniki kompensacyjne: ZR-13, km (47+550), strona lewa; ZR-20, 
km (50+480), strona lewa. Powyzsze zawalto w pkt. 2.9. niniejszego postanowienia. 

Dostosowano parametry i typ obiektu wzglydem przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej oraz 
stwierdzonych szlakow migracji. Dokonano przesuniycia obiektu 0 ok. 100 w kierunku polnocnym 
w celu zminimalizowania oddzialywania na obszar Idny (pkt. 2.10. sentencji niniejszego 
postanowienia) . 

Na podstawie przeprowadzonych analiz i wynikow inwentaryzacji przyrodniczej , dokonano korekty 
obiektow pod S7 i drogq zbiorczq. 
Przesuniycie przepustow: PZM - 41 .1 w km 40+920 0 150,85 m, PZMp - 52.8 i PZMp - 52,8a w km 
52+720 0 50,85 m, PZMp - 50.6 16,24m i PZMp - 50.6a 0 38,15 m, PZMp - 51.2 
o 15,2 m i PZMp - 51.2a 0 36,05 m, PZMp - 52.2 0 6,9 m i PZMp - 52.2a 0 17,06 m, PZMp - 54.4 0 

25,17 m i PZMp - 54.4a 0 5,34 m, wynika z uszczegolowienia rozwiqzan projektowych. 
Ze wzglydu na brak cieku wodnego w km 48+603,62 (47+070,85), w tym miejscu zaprojektowane 
zostalo przejscie suche (przepust suchy) PZM - 47.1 - km (47+070,85). 
Dodatkowe uwzglydniono nowe przejscia wynikajqce z przelozenia cieku: PZMp - 43.3a, PZMp -
43.3, PZMp - 43.3b. 
Powyzsze dane zostaly uwzglydnione w punkcie 2.11. sentencji niniejszego postanowienia. 

W wymienionym odcinkach planowany jest montaz ekranow akustycznych, zatem nie ma 
koniecznosci lokalizowania na tym terenie plotkow naprowadzajqcych (pkt. 2. 12.sentencji niniej szego 
postanowienia). 

W projekcie zieleni przewidziano do nasadzen przede wszystkim rodzime gatunki dostosowane do 
warunkow gruntowych w pasie drogowym oraz do istniejqcej zieleni. W przypadku, kiedy istnieje 
uzasadniona obawa, ze gatunki rodzime nie przyjmq siy z uwagi na niekorzystne warunki siedliskowe 
dopuszcza siy zastosowanic odmian tychzc rodzimych gatunkow. 
Wyklucza siy dokonywania nasadzen gatunkow drzew i krzewow posiadajqcych owoce chytnie 
zjadane przez wiele gatunkow ptakow, jak: jarzqb szwedzki, glog, bez czarny, bezposrednio przy 
drodze glownej. Dopuszcza siy je natomiast przy przejsciach dla zwierzqt, gdzie zalecane jest 
wprowadzanie roslinnosci wabiqcej - owocujqcej , zgodn)e z siedliskiem (gatunki rodzime). 
W doborze do nasadzen na rondach oraz przy ekranach zlokalizowanych na koronie drogi lub w jej 
bezposrednim sqsiedztwie, dopuszczono gatunki obce w przypadku, gdy rodzime gatunki nie tolerujq 
trudnych warunkow panujqcych w otoczeniu drog 0 dUZym natyzeniu ruchu. Powyzsze zawarto w pkt. 
2.13. sentencji niniejszego postanowienia. ; 

W celu zminimalizowan ia wplywu przedsiywziycia na srodowisko w trakcie jego realizacji, w punkcie 
2.1. sentencji niniejszego postanowienia Regionalny Dyrektor doprecyzowal zap is punktu 2.3. 
sentencji "decyzji srodowiskowej" w zakresie dotyczqcym prowadzenia prac budowlanych 
uciqzliwych akustycznie. 

Doprecyzowane zostaly zapisy zawarte w "decyzji srodowiskowej" w zakresie lokalizacji 
i parametrow ekranow akustycznych w pkt 2.6. sentencji niniejszego postanowienia. 

W punkcie 2.7. sentencji niniejszego postanowienia odstqpiono od zachowania rezerwy przestrzeni 
wzdluz drogi na wykonanie ewentualnych ekranow akustycznych. 

W punkcie 2.15. sentencji niniejszego postanowienia doprecyzowano warunek 5.1. sentencji "decyzji 
srodowiskowej" odnoszqcy siy do analizy porealizacyjnej poprzez wskazanie lokalizacji wykonania 
pomiarow kontrolnych w kwestii oddzialywania akustycznego przedmiotowego przedsiywziycia w 
pkt. 2.14. sentencji przedmiotowego postanowienia wskazano na wykonan ie programu monitoringu 
srodowiska w zakresie halasu. 
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W pkt 2.16. sentencji I1Il11eJ szego postanowienia doprecyzowano warunek okreslony w pkt 2.2.1 . 
sentencji "decyzji srodowiskowej " dotycz~cy lokalizacji zaplecza budowy. 

W celu zminimalizowania wplywu inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne zmodyfikowano 
warunek dotycz~cy zbiornik6w retencyjnych w pkt. 2.9. sentencji niniejszego postanowienia. 
Uszczeg610wiono warunek dotycz~cy odprowadzania w6d opadowych i roztopowych (pkt. 2.8. 
sentencji niniejszego postanowienia) oraz dodano m.in. warunek dotyczqcy podczyszczania w6d 
opadowych i roztopowych przed odprowadzeniem do odbiornika naturalnego z terenu inwestycji 
(pkt. 1.11. sentencji niniejszego postanowienia). 

Realizacja i eksploatacja przedsiywziycia bydq zr6dlem powstawania roznego rodzaju odpad6w. 
Majqc zatem na uwadze koniecznos6 ograniczenia zwiqzanych z tym oddzialywan na srodowisko, w 
pkt 2.2. , 2.3. 3.1. sentencji niniejszego postanowienia odst~piono od warunk6w, zas nalozono na 
inwestora warllnki okreSione w pkt 1.7. - 1.10 sentencji niniejszego postanowienia dotycz~ce 
odpad6w niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne, poprzez wskazanie sposobu postypowania z 
nimi na etapie realizacji i eksploatacji. 

Z uwagi na fakt, i.e organ wydajqcy decyzjy 0 zezwoleniu na realizacjy inwestycji drogowej 
llwzglydnia warunki realizacji przedsiywziycia okreSione zar6wno w decyzji srodowiskowej, jak 
i w niniejszym postanowieniu, Regionalny Dyrektor postanowieniem uzupelnil oraz uszczeg610wil 
warunki zawarte w decyzj i srodowiskowej oraz sformulowal nowe warllnki konieczne 
do zastosowania przy realizacji inwestycji oraz odstqpil od niekt6rych warunk6w decyzji 
srodowiskowej. 

Majqc na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Otrzymuja: 
I. Wojewoda Mazowiecki 

pI. Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa; 

2. Pelnomocnik GOOKiA - Pan Andrzej Wiszowaty 
Biuro STRABAG 

\J 3. 
4. 

ul. Koniczynowa I I 
03-612 Warszawa; 
Strony postl'powania zgodnie z art. 49 Kpa; 
aa. 

Do wiadomosci: 
I. Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Warszawie 

ul. l elazna 79 
00 - 875 Warszawa; 

2. Oyrektor Regionalnego Zarz~du Gospodarki Wodnej w Warszawie 
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
ul. Zarzecze 13 B 
03-194 Warszawa. 
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